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Приложение № 7  

       Проект 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………………………………………….. 

 

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВА НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ № 69, ГР. СОФИЯ” 

 

 

ДОГОВОР  

 

№ ……………/ ............................. 
 
 

 

 

Днес,.................... 2016 г. в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, 

вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, 

представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор от една страна, наричан по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

………………………. със седалище и адрес на  управление: …………………….., 

вписано в Търговския регистър/ БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията с ЕИК…………….., 

представлявано от ………………. от друга страна, наричана по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящият  договор като страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение, на свой риск, със собствени материали и човешки ресурси, доставка и 

монтаж на пътнически асансьори – общо 2 (два) броя и демонтаж на съществуващите, 

монтирани в административната сграда на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София, както и 

гаранционна поддръжка в указания в чл. 2, ал. 2 гаранционен срок. 

(2) Възложените дейности по ал. 1 се извършват в съответствие с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 към настоящия договор, с 

Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения съотв. № 2 и № 3 

към настоящия договор, както и в съответствие с действащото законодателство, технически и 

технологични правила.  

(3) Този договор се сключва на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, след проведена 

обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, по реда и при условията на Глава 8 „а” от 

ЗОП. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е  ………….…. календарни дни от датата 

на подписване на настоящия договор. 

(2) Срокът за изпълнение на гаранционната поддръжка е  3 (три) години за елементите 

и възлите, изграждащи асансьоритe и 5 (пет) години за извършените СМР,  съгласно периода 

на гаранционния срок, посочен в чл. 18, ал. 1. 

(3) Мястото на изпълнение е административната сграда с адрес: гр. София 1574, бул. 

„Шипченски проход” № 69. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на ………… (с думи ) лева без ДДС 

или ……………….. (с думи) лева с ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна 

част от настоящия договор. 

(2) Цените, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от този договор, са 

фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация. 

(3) В цената по ал. 1 са включени: стойността на подлежащите на изпълнение видове 

работи и всички свързани с тях разходи за труд, механизация, транспорт, енергия и др. 

подобни. 

Чл. 4. (1) Дължимите суми се превеждат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметката 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на оригинална фактура, както следва: 

1. Първо  междинно  плащане  в  размер  на 30 % (тридесет процента) от общата  

стойност на договора по чл. 3, ал. 1, платимо в срок от десет работни дни след подписване на 

констативен протокол от представители на страните за извършена доставка на асансьорните 

уредби; 

2. Второ междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност 

на договора по чл. 3, ал. 1, платимо в срок от десет работни дни след подписване на протокол 

от представители на страните за предаване на техническата документация по чл. 12, т. 9; 

3. Окончателно плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на 

договора по чл. 3, ал. 1, платимо в срок от десет работни дни след съставяне на окончателен 

констативен протокол по чл. 19, ал. 2 за получен документ за регистрация от органите на 

технически надзор и въвеждане на асансьорните уредби в експлоатация. 

(2) Разплащането ще се извършва по банков път, по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ………………….. 

Банков код: ……………. 

IBAN: ………………….. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са 

приети по реда на този договор. 

 

IV. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 5 % (пет на 

сто) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, неотменяема 

банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер 

на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, и за срока за изпълнение на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по предходната 

алинея за целия срок на изпълнение на договора и за гаранционния срок, като в случай на 

банкова гаранция представя документ за удължаването на срока й не по-късно от 3 (три) 

календарни дни преди изтичане на валидността ѝ. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и 

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) дни. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава 

от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.  

(5) При липса на възражение по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 10 (десет) дни след изтичане на сроковете по 

чл. 18, ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

него. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на този договор да съобщи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на служителите, които ще упражняват контрола и ще подписват 

констативните протоколи по изпълнението на договора; 

2. да осигури достъп до обекта на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

изпълнение на този договор. 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всяка друга 

информация или документи, с които разполага и които са необходими за точното изпълнение 

на възложената задача, не по-късно от 5 (пет) работни дни след писмено поискване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Предаването на документите по предходната алинея се удостоверява с 

констативните протоколи, подписани от оторизирани представители на двете страни. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение в сроковете и по начина, установени в чл. 4 от настоящия договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:  

1. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в сроковете и при 

условията на настоящия договор, без недостатъци и в пълно съответствие с Техническата 

спецификация (Приложение № 1); 

2. контролира изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при което може да спира извършването на отделни видове работи, когато 

установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да иска 

поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на работата са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до 

съществено отклонение от проекта; 

3. прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, 

възникнало след сключването на договора, което налага неговото прекратяване. За това той 

трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни от възникване на 

обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на базата на 

двустранно подписан протокол. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му осигури 

информацията или документите, с които последният разполага и които са необходими за 

точното изпълнение на възложената задача. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение по реда 

и при условията на настоящия договор. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да извърши възложената работа с грижата на добрия търговец, ефективно и 

старателно, в съответствие с най-добрата професионална практика и при спазване 
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разпоредбите на действащото законодателство в Република България за правилна и безопасна 

работа; 

2. да изпълни всички възложени му дейности качествено, в срок, в пълен обем и в 

пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и 

условията по настоящия договор, като организира и координира цялостния работен процес; да 

положи всички усилия за опазване на законните права и интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да влага само качествени материали, съответстващи на Закона за техническите 

изисквания към продуктите, Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на 

асансьори, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите 

и техните предпазни устройства, Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти, със съответните сертификати за произход; 

4. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, засягащи екстериорния вид на 

конструкцията на асансьорите преди тяхното закупуване и доставка. В тази връзка ще бъдат 

съставяни двустранни протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които ще се 

посочи вида на материала и каталожния номер съгласно номенклатурата на производителя; 

5. да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин, като при 

евентуално нанесени щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка; 

6. да отстрани за своя сметка всички дефекти, проявили се в гаранционния срок; 

7. да спазва нормите по безопасност на труда и противопожарната охрана; 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнението на поръчката да извършва 

всички изисквани инструктажи на работниците си, ангажирани с работите, за което да 

определи свой отговорен служител; в случай на трудови злополуки, последните се 

възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; да извършва всички дейности съгласно Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/; 

8. да участва в необходимите технически прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

9. след извършване на монтажа и въвеждане в експлоатация на асансьорите да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническата документация, съгласно § 1а от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и да предприеме всички 

необходими действия за издаване разрешението за ползване. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

при появата на трудности или проблеми в хода на изпълнението на поставената задача и да 

иска от последния указания или съдействие за отстраняването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се отклонява от инструкциите, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от изискванията в Техническата спецификация – Приложение № 1, 

освен ако това е необходимо за запазване интересите на последния и не е било възможно да се 

вземе неговото съгласие. 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или 

на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, оригинален екземпляр от 

договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по чл. 45, ал. 2 от ЗОП. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 14-дневен срок от узнаването да прекрати договор за 

подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 

5 от ЗОП, както и при нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да привлича нови подизпълнители, извън посочените 

в офертата му, освен в случаите и при условията на чл. 45а от ЗОП. Привличането на нови 

подизпълнители става само след предварителното изрично писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за свършената от подизпълнителя работа като за своя. 

Чл. 15. За изпълнението на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ползва 

само лица, притежаващи правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. за условията 

и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия „монтьор по 
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монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”. 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да не използва по никакъв начин, 

включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна 

при или по повод изпълнението на настоящия договор. 

(2) При сключване на настоящия договор страните подписват споразумение за 

поверителност. 

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност”; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застраховката си по предходната алинея 

за срока на изпълнение на договора. Той е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от 

застрахователната полица за удължаване на срока на застраховката, не по-късно от 10 (десет) 

дни преди изтичането на срока й. 

 

VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл. 18. (1) Гаранционният срок за обекта е както следва: 

1. За елементите и възлите, изграждащи асансьоритe - 3 (три) години; 

2. За извършените СМР – 5 (пет) години. 

(2) Гаранционният срок по ал. 1 започва да тече считано от датата на подписването на 

окончателен констативен протокол по чл. 19, ал. 2 за въвеждането на асансьорите в 

експлоатация. 

(3) Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

(4) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 24 (двадесет и четири) часа след писменото уведомление 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на 

дефектите. Гаранционният срок се удължава със срока за отстраняване на дефектите. 

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната 

алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага отстраняването на дефектите на друг избран от него 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, като разходите се покриват от гаранцията за изпълнение по чл. 5, ал. 1. 

 

VIII. ПРИЕМАНЕ 

Чл. 19. (1) Приемането на изпълнените работи по всяка дейност от предмета на 

договора се удостоверява с подписване на констативни протоколи от упълномощени от двете 

страни лица, както следва при: 

1. извършена доставка на асансьорните уредби; 

2. представяне на техническата документация по чл. 12, т. 9. 

(2) След получаването на документ за регистрация от органите на технически надзор и 

удостоверяване, че асансьорните уредби могат да бъдат въведени в експлоатация, се подписва 

окончателен констативен протокол за приемане. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата, ако открие 

недостатъци, които правят асансьорите негодни за ползване. 

(4) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срока, 

посочен в чл. 18, ал. 4. 

(5) Изпълнителят удостоверява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  качеството на съоръженията, 

съгласно техническите изисквания и му предава документацията със съответните 

сертификати, паспорти и удостоверения, издадени от производителя на съответните 

съоръжения. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 20. Ако не изпълни точно задължението си по чл. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихва за забава върху забавената сума, в размер на 0,01% (нула цяло и една 
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стотна процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от 

съответното забавено плащане.  

Чл. 21. (1) За забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 1, ал. 1 или ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една 

десета процента) от договореното в чл. 3 възнаграждение за всеки просрочен ден. Общият 

размер на неустойката не може да надвишава 20 % (двадесет процента) от цената по чл. 3, с 

включен ДДС. 

(2) Ако забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова голяма, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изгуби 

интерес от изпълнението на поръчаното, той може да развали договора. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, освен неустойката по предходната алинея, има право и на обезщетение за 

претърпените от неизпълнението вреди. 

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, които негови служители са 

причинили виновно на трети лица или на имущество – публична или частна собственост при 

или по повод осъществяване на възложената задача. 

(2) В хипотезата на предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност 

спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният е заплатил дължимото на третото лице 

обезщетение. 

Чл. 23.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   дължи   на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  обезщетение  за вредите, 

които му е причинил като не е изпълнил задължението си по чл. 13 от този договор. 

Чл. 24. (1) Във всички случаи при неизпълнение (вкл. частично) или неточно 

изпълнение на някое от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен право 

да получи договорената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и да прекрати с едностранно 

уведомление договора и да възложи изпълнението на друг избран от него изпълнител, като 

изплати сумата за възнаграждение на новия изпълнител от неизплатената част от общата 

стойност на договора и от гаранцията за изпълнение. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори вземанията си по предходната алинея, 

за неустойка или за обезщетение за причинените вреди, като усвои предоставената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, а за разликата над сумата по гаранцията – като 

извърши прихващане със съответната част от общата стойност на договора по чл. 3, ал.1. 

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството за щети, причинени от неспазване 

на техническите правила и нормативи и одобрения работен проект. 

(2) Отговорността по ал. 1 е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в 

строителството. 

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 26. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, той е 

длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира 

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако 

страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, 

като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Страната, 

засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да 

намали до минимум понесените вреди и загуби. 

(3) Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава 

и не е информирала другата страна за възникването й. Не може да се позовава на 
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непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия 

са довели до невъзможност за изпълнението на договора. 

Чл. 27. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. В този случай за прекратяването 

се подписва двустранно споразумение, като заплащането на извършените до момента работи 

се определя на базата на двустранен констативен протокол – неразделна част от 

споразумението.  

 

XI. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 28. Настоящият  договор влиза в сила от дата на подписването му. 

Чл. 29. (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на поетите 

от страните задължения. 

(2). Действието на договора може да бъде прекратено предсрочно: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. в хипотезите на чл. 9, т. 3, чл. 24, ал. 1 или чл. 27; 

3. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация; 

4. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде заличен от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за 

извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори; 

5. при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (чл. 21, ал. 2). 

Чл. 30. (1) Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение на другата страна съгласно съответните разпоредби на гражданското 

законодателство. 

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

Чл. 31. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи до степен, която 

позволява приключването на договора с най-малки разходи. 

Чл. 32. Промяна на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменение или прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с преподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова преподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на 

договора, договорът се прекратява. 

Чл. 33. При прекратяване или разваляне на този договор при условията на чл. 29, ал. 2, 

т. 2, предл. второ; т. 3; 4 и т. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл. 5 от договора в 

пълния й размер. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 34. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на други 

уговорки или на договора като цяло. 

Чл. 35. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), с телеграма или телефакс на адреса на съответната 

страна или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна. 

Чл. 36. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават 

по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 

компетентния съд, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 37. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон и Закона за задълженията и договорите, както и цялото действащо законодателство 

(законови и подзаконови нормативни актове), имащо отношение към договора. 
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Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал. 

 
 Неразделна част от настоящия договор са : 

 

I.Задължителни приложения: 

1/ Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2/ Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3/ Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4/ Споразумение за поверителност. 

 

II. Други приложения: 

1/ Свидетелство/а за съдимост –……….. броя; 

2/ Документ за внесена/ учредена гаранция за изпълнение на договора;  

3/ Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -…………броя; 

4/ Заверено копие от застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност”. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

.......................................          .............................................. 

Ангел Забуртов                                      

Генерален директор           

ДП „Пристанищна инфраструктура” 


